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Pavel Braila — ur. 1971. Artysta 
i filmowiec. Mieszka w Kiszyniowie 
i Berlinie. / b. 1971. Artist and 
filmmaker. Lives in Chisinau and 
Berlin.
Valeria Barbas — ur. 1984. 
Kompozytorka, malarka, autorka 
multimedialnych instalacji. Mieszka 
w Kiszyniowie. / b. 1984. Composer, 
painter, creator of multimedia 
installations. Lives in Chisinau. 
Veaceslav Druta — ur. 1972. Tworzy 
instalacje, performanse, wideo. 
Mieszka w Kanadzie. / b. 1972. 
Creates installations, performances, 
and videos. Lives in Canada. 

John Donica — ur. 1987. Fotograf, 
twórca filmów. Mieszka 
w Kiszyniowie. / b. 1987. 
Photographer and filmmaker. 
Lives in Chisinau. 
Stefan Esanu — ur. 1980. Malarz. 
Mieszka w Kiszyniowie. / b. 1980. 
Painter. Lives in Chisinau. 
Tatiana Fiodorova — ur. 1976. 
Artystka (performanse, instalacje, 
fotografia, wideo), uczy 
w artystycznej szkole dla dzieci, 
kuratorka i menadżerka sztuki, 
założycielka NGO Art Platforma. 
Mieszka w Kiszyniowie. / b. 1976. 
Artist (performance, installation, 

photography), teacher in art 
school for children, curator and art 
manager, founder of the NGO Art 
Platforma. Lives in Chisinau. 
Dorin Goian — ur. 1976. Zajmuje 
się fotografią dokumentalną. 
Mieszka w Kiszyniowie i Montrealu. 
/ b. 1976. Specializes in documentary 
photography. Lives in Chisinau and 
Montreal. 
Tusia Jurminskaya — ur. 1985. 
Dziennikarka, fotografka, autorka 
filmów. Mieszka w Kiszyniowie. / 
b. 1985. Journalist, photographer, 
filmmaker. Lives in Chisinau. 
Lucia Macari — ur. 1974. Tworzy 

instalacje, obiekty, performanse. 
Eksperymentuje z muzyką. 
Mieszka w Amsterdamie. / b. 1974. 
Creates installations, objects and 
performances. She also makes music 
performances. Lives in Amsterdam. 
Ramin Mazur — ur. 1987. Zajmuje 
się fotografią, fotografią prasową. 
Mieszka w Kiszyniowie. / b. 1987. 
Specializes in photography and 
photojournalism. Lives in Chisinau. 
Dumitru Oboroc — ur. 1981. 
Twórca performansów, instalacji. 
Mieszka w Bukareszcie. / b. 1981. 
Performance and installation art 
creator. Lives in Bucharest. 

Ghenadie Popescu — ur. 1971. 
Performer, twórca instalacji, 
rzeźb, animacji, filmów. Mieszka 
w Kiszyniowie. / b. 1971. 
Performance artist, creator of 
installations, sculptures, animations 
and films. Lives in Chisinau. 
Anton Polyakov — ur. 1990. 
Zajmuje się fotografią. Mieszka 
w Tyraspolu (Naddniestrze). 
/ b. 1990. Photographer. Lives 
in Tiraspol (Transnistria). 
Alexandru Raevschi — ur. 1979. 
W swoich pracach wykorzystuje 
różne media: fotografię, wideo, 
rzeźbę. Mieszka w Armenii.  

/ b. 1979. In his works he uses 
a variety of media: photography, 
video, sculpture. Lives in Armenia. 
Agnieszka Rayss — ur. 1970. 
Ukończyła historię sztuki, zajmuje 
się fotografią dokumentalną. 
Mieszka w Warszawie. / b. 1970. 
Graduated in history of art, 
specializes in documentary 
photography. Lives in Warsaw. 
Dominik Ritszel — ur. 1988. Zajmuje 
się filmem i wideo. Mieszka 
w Bytomiu. / b. 1988. Specializes 
in film and video. Lives in Bytom. 

Wystawa prezentuje fotografie, filmy, performanse, prace na papierze 
i obiekty mołdawskich artystów średniego i młodego pokolenia, uro
dzonych i dorastających w czasach Związku Radzieckiego oraz po jego 
rozpadzie. 
Sztuka współczesna powstająca w państwach Europy Środkowej dotyka 
często kwestii politycznych i społecznych. Wiąże się to z dramatycznymi 
przekształceniami wynikającymi ze zmiany paradygmatu, z przejściem 
od socjalizmu do gospodarki rynkowej. Proces tworzenia się kapitalizmu 
w Europie Środkowej pełen jest trudnych momentów i kontrastów. Znaj
duje to odbicie w pracach licznych artystów ze wschodniego bloku. Sztuka 
współczesna z Mołdawii przedstawia i analizuje problematykę tożsamości 
narodowej, zderza dziedzictwo przeszłości z zagadnieniami współczesny
mi, kładąc nacisk na nierozwiązane problemy ekonomiczne, społeczne 
i polityczne.
Mołdawia to byłe terytorium Związku Radzieckiego, leżące pomiędzy 
Ukrainą i Rumunią. Po 25 latach od rozpadu sowieckiej przestrzeni geo
politycznej i powstania nowych niezależnych państw, już jako państwo 
niezależne przeszła skomplikowane polityczne, społeczne i ekonomiczne 
przemiany i wstrząsy. Demokratyzacja życia politycznego, rozwój i sta
bilizowanie się mechanizmów rynkowych wiązały się z przemianami 
własnościowymi i prywatyzacją majątku państwowego, rozpadem gos
podarki, zniszczeniem i degradacją przemysłu, obniżeniem poziomu życia 
i wreszcie pauperyzacją kraju. Z powodu niskich wynagrodzeń oraz bez
robocia wielu obywateli Republiki Mołdawii zostało zmuszonych legalnie 
lub nielegalnie wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego 
życia.
Mołdawia obecnie jest eksporterem siły roboczej: zgodnie z danymi sta
tystycznymi co czwarty obywatel państwa pracuje za granicą, głównie 
w Rosji i Europie Zachodniej. Kraj podlega też aktywnym wpływom z ze
wnątrz, gdyż znajduje się na skrzyżowaniu geopolitycznych interesów 
globalnych graczy, takich jak Rosja, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. 
W ostatnich latach Mołdawia oficjalnie dąży do integracji z Unią Europej
ską i modernizacji ale sytuację w kraju cechuje też wzrost napięć na tle 
narodowym i silne wpływy prorosyjskie.
Aktualnie, gdy rosną polityczne napięcia w Europie Wschodniej, a konflikt 
ukraiński pozostaje nierozwiązany, społeczeństwo Zachodu i media bardziej 
zwracają uwagę na ten region, w tym również i na Mołdawię, która już 
w latach dziewięćdziesiątych, przy okazji konfliktu naddniestrzańskiego, 
borykała się z podobnymi jak obecnie Ukraina problemami geopolitycznymi.
Sztuka współczesna w Mołdawii rozwija się bardzo wolno i falowo. 
Przedstawieni na wystawie artyści pierwszej fali lat dziewięćdziesiątych 
— Veaceslav Druta, Lucia Macari, Pavel Braila — zaczynali swoją 
działalność przy wsparciu Centrum Sztuki Współczesnej (KSA:K) otwartego 
w ostatniej dekadzie XX wieku. Można uznać, że wtedy rozpoczął się proces 
tworzenia współczesnej sztuki w tym kraju jako alternatywy do oficjalnej 
(konserwatywnej) twórczości wspieranej przez Związek Artystów 
Mołdawii.
Niektórzy twórcy pierwszej fali, ze względu na niemożność zdobycia 
w kraju artystycznego wykształcenia i aktualnej wiedzy o sztuce za 
granicą zdecydowali się wyjechać: są to np. Lucia Macari (Holandia), 
Veaceslav Druta (Kanada) i Pavel Braila (Niemcy).  
Dzięki tym wyjazdom dowiedzieli się, że głównym wyzwaniem jest 
pokonanie przepaści dzielącej sztukę awangardową początku XX wieku 
od praktyk postsowieckich. Niektórzy z nich wrócili do kraju i włączyli się 
w proces integracji ze światową sceną artystyczną. Z kolei twórcy drugiej 
fali prezentowani na wystawie — Alexandru Raevschi, Ghenadie Popescu, 
Tatiana Fiodorova i Dumitru Oboroc — dojrzewali w drugiej połowie 
pierwszej dekady XXI wieku, w czasach kiedy internet przyniósł szeroki 
dostęp do wiedzy i możliwości rozwoju twórczego. Pierwsza dekada 
XXI wieku to okres zauważalnego włączania się mołdawskiej sztuki 
współczesnej w kontekst międzynarodowy: w roku 2002 Pavel Braila 
uczestniczył w prestiżowej wystawie sztuki współczesnej documenta 11 
z pracą ShoesforEurope, a w 2005 roku Nicoleta Esiniencu na 51 Biennale 
Sztuki w Wenecji w pawilonie rumuńskim pokazała swoją pracę 
FuckyouEurope. Na wystawie prezentowani są również przedstawiciele 
nowej fali drugiej dekady XXI wieku — poszukujący młodzi malarze, 
fotografowie, dokumentaliści i kompozytorzy: Valeria Barbas, Tusia 
Jurminskaya, Ramin Mazur, Anton Polyakov, John Donica, Dorin Goian 
i Stefan Esanu. 
Mówiąc o zmianach ogólnych, należy wspomnieć, że w Mołdawii obec
nie brakuje artystycznej infrastruktury (galerii, muzeów); nie ma też 
ani jednej uczelni, gdzie można byłoby się kształcić i przygotowywać do 
zawodu artysty, kuratora czy krytyka sztuki. Sztuka współczesna nie jest 
dotowana przez państwo, popyt na nią jest bliski zeru, nie było tu i nie 
ma rynku sztuki.
Sztuka współczesna jest wspierana przez kilka instytucji: kiszyniowskie 
Centrum Sztuki Współczesnej (KSA:K), stowarzyszenie młodych artystów 
Oberliht, Teatru Spalatorie, NGO Art Platforma, utrzymujące się głównie 
z zachodnich grantów. 
Po 20 latach mołdawska sztuka współczesna wciąż pozostaje marginalna 
i mało znana nie tylko wśród odbiorców z Zachodu, ale również w samym 
społeczeństwie mołdawskim. Jednak, mimo trudności, wspomniane or
ganizacje wciąż podejmują wysiłki w celu zmian w procesie kształcenia 
artystycznego w Mołdawii.
Wobec braku nieprzerwanie działającej i odpowiednio wyposażonej tech
nicznie przestrzeni zagospodarowywane są nowe, jak np. Zpatiu w Mu
zeum Ziemstwa, KIOSK — publicplatformforparticipation, okresowo wycho
dzi magazyn „Revista la PLIC”, prowadzi działalność niezwykle aktualny, 
wspomniany już Teatru Spalatorie, którego inicjatorką i siłą napędową jest 
Nicoleta Esiniencu. Jeśli chodzi o rozwój fotografii dokumentalnej młode
go pokolenia, to ważną rolę odgrywa NGO Art Platforma, która realizuje 
wystawy i organizuje klasy mistrzowskie (master class). 
Pokaz uzupełniają projekty dwojga polskich artystów — fotograficzny 
Agnieszki Rayss i filmowy — Dominika Ritszela, stworzone podczas pobytu 
autorów w Republice Mołdawii.

Tatiana Fiodorova
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 1.  John Donica, Dzieci i stara pobieda / Children and Old Pobieda, 
2011, fotografia / photograph

 2.   Anton Polyakov, Kulturystyka w Naddniestrzu / Bodybuilding 
in Transnistria, 2014, fotografia / photograph

 3.  Dorin Goian, Mołdawia / Moldova, 20062015, fotografia / 
photograph

 4. Alexandru Raevschi, Anatol Plugaru, 2011, film
 5.  Dumitru Oboroc, Polityczny Rothko — radość kolorów. Ja i moja 

dziewczyna / Rothko Politicus — the Joy of Colours. Me and my 
Girlfriend, 2007, druk na papierze / print on paper

 6.  Tatiana Fiodorova, Fabryka CZERWONA GWIAZDA / RED STAR 
Factory, 2013–2014, fotografia / photograph

 7. Dominik Ritszel, Campers, 2012, film
 8.  Ghenadie Popescu, Rzeka Kamienka / Kamienka River, 2014, 

film animowany / animated film
 9.  Tusia Jurminskaya, Dzień z naszego życia / One Day from our Life, 

2012, film
 10.  Ramin Mazur, Kiszyniów / Chisinau, 2014, fotografia / photograph
 11.  Stefan Esanu, Sistema / System, 2013–2015, akryl, papier / 

acrylic on paper
 12.  Valeria Barbas, Pamiętając. Zapomniane czasy… na flet 

i marimbę / Remembering. Destine uitate... for flute & marimba, 
2014, kompozytorka i wykonawcy / composer and musicians: 
Anastasia Gusarova, Vasilii Moskvitin, Dni Nowej Muzyki / New 
Music Days Festival, Kiszyniów / Chisinau

 13.  Pavel Braila, Manuel Raeder, Możliwe, że Mołdawia nie istnieje / 
Probably Moldova Doesn't Exist, 2002, plakat / poster

 14.  Lucia Macari, STENGAZETA — 2nd issue (live @ Spalatorie 
Theatre, Kiszyniów / Chisinau), 2012, dokumentacja 
performansu / performance documentation

 15.  Agnieszka Rayss, Nicolae, Spirydon, 2013, fotografia / photograph
 16.  Vaeceslav Druta, Portret L. I. Breżniewa / Portrait of L. I. Brezhnev, 

2002, film
 17.  Tatiana Fiodorova, Nadchodzę / I Go, dokumentacja performansu 

/ performance documentation, Galeria Arsenał / Arsenal Gallery, 
Białystok, 2014
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The exhibition presents photographs, films, performances, works on paper and 
objects by Moldovan artists of the middle and young generations born and 
growing up both in the times of the Soviet Union and after its collapse. 
Contemporary art of the countries of Eastern European is often concerned with 
political and social issues. This is evidently connected with the dramatic changes 
that have resulted from the paradigm shift of the transition from socialism to 
a market economy. The process of the formation of capitalism in Eastern Europe 
is full of difficult moments and contradictions. This is, of course, reflected in the 
works of a large amount of artists from the Eastern bloc. Contemporary art in 
Moldova presents and analyses questions of national identity, contrasts the 
legacy of the past with today’s problems, and emphasises unresolved economic, 
social and political problems. 
Moldova is a former territory of the Soviet Union, lying between Ukraine and 
Romania. During the 25 years that have passed since the collapse of the Soviet 
geopolitical space and the emergence of new independent countries, Moldova, 
as an independent state, has been through complicated political, social and eco
nomic changes and upheavals. The democratisation of political life in Moldova, 
and the development and stabilisation of market mechanisms has been accom
panied by the transformation and privatisation of state property, the collapse 
of the economy and the destruction and degradation of industry, a lowering 
of living standards and, in the final account, the impoverishment of the country. 
Because of low salaries and unemployment, citizens of the Republic of Moldova 
have been forced, either legally or illegally, to emigrate and seek work beyond 
the borders of the country in search of a better level of life.
Moldova has therefore today become a country that exports its workforce: ac
cording to statistical information, one in four Moldovans works abroad, in par
ticular in Russia and Western Europe. Moldova, since it is located on the border 
of zones of geopolitical influence of such global players as Russia, the European 
Union and the USA, is also subject to active influence from outside. Over recent 
year Moldova has maintained an official course towards European integration 
and the modernisation of the country, but within the country one can also wit
ness a rise of internal tensions and the influence of proRussian forces.
Today, against a backdrop of rising political tensions in Eastern Europe and the 
unresolved conflict in Ukraine, one can observe in Western societies and media 
a growing interest in the region of Eastern Europe as a whole, as well as in 
Moldova, a country which suffered similar geopolitical upheavals in the 1990s 
at the time of the Transnistria Conflict.
Contemporary art in Moldova has developed and develops very slowly and in 
waves. The artists who at the exhibition represent the first wave of the 90s: 
Veaceslav Druta, Lucia Macari and Pavel Braila, started their activities through 
the support of the Centre for Contemporary Art (KSA:K) that was opened in the 
last decade of the twentieth century. It is from this moment that can be charted 
the beginning of the process of the emergence and formation of contemporary 
art in the country as an alternative to the official (conservative) art supported 
by the Moldovan Union of Artists.
Some artists of the first wave, on account of the impossibility of receiving 
an adequate artistic education or of obtaining relevant knowledge about art 
abroad decided to emigrate: this concerns Lucia Macari (Holland), Veaceslav 
Druta (Canada) and Pavel Braila (Germany).  
Thanks to this emigration they discovered that the main challenge for them is 
to overcome the  chasm dividing the art of the avantgarde of the early 20th 
century from postSoviet practices. Some of these artists returned to the coun
try and joined the process of its integration into the world art scene. In their 
turn, the artists of the second wave presented at the exhibition — Alexandru 
Raevschi, Ghenadie Popescu, Tatiana Fiodorova, and Dumitru Oboroc — grew 
up in the second half of the first decade of the 21st century, in a time when the 
internet had made available a wide array of possibilities of gaining knowledge 
and achieving creative development. The 2000s were also a decisive moment 
in the inclusion of Moldovan contemporary art in the international context: in 
2002, Pavel Braila participated in the prestige exhibition of contemporary art 
documenta 11 with the work ShoesforEurope, and in 2005 Nicoleta Esiniencu in 
the frame of the Romanian pavilion at the 51st Art Biennale in Venice showed 
her work FuckyouEurope. At the exhibition are also presented representatives 
of the new wave of the second decade of the 21st century: experimental young 
painters, photographers, documentalists and composers: Valeria Barbas, Tusia 
Jurminskaya, Ramin Mazur, Anton Polyakov, John Donica, Dorin Goian, and 
Stefan Esanu.
While discussing the overall transformations, we should bear in mind that Mol
dova currently still lacks a proper artistic infrastructure of galleries and muse
ums: moreover, there is not a single higher education institution providing an 
education in this field or where one could train for a career as an artist, curator 
or art critic. Contemporary art is not supported by the state. In Moldova there 
has never been art market and this is still true today: the demand for contempo
rary art is close to nonexistent.
Contemporary art in Moldova is supported by a number of institutions: the 
Chisinau Centre of Contemporary Art (KSA:K), and Young Artists Association 
Oberliht, Teatru Spalatorie and NGO Art Platforma, supported principally by 
grants from the West.
After 20 years, Moldovan contemporary art still remains a marginal phenom
enon, little known not only to viewers from the West, but also to Moldovan 
society. However, despite the difficulties, the organisations mentioned still make 
considerable efforts aiming at bringing about changes in the process of artistic 
education in Moldova.
In the light of the absence of continuously active locations with the required 
technical facilities, new spaces are occupied, such as Zpatiu in the Ziemstvo 
Museum, the KIOSK — publicplatformforparticipation, the occasional magazine 
Revista la PLIC, and the already mentioned Teatru Spalatorie, whose initiator 
and driving force is Nicoleta Esiniencu
which carries out unusually meaningful activities. As far as the development 
of documentary photography amongst the young generation is concerned, here 
an important role is played by NGO Art Platforma which realises exhibitions and 
master classes. 
The presentation is supplemented by the projects of two Polish artists: one 
of photography by Agnieszka Rayss and the other of film by Dominik Ritszel, 
created during a stay by these artists in the Republic of Moldova.

Tatiana Fiodorova


